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Redactieadres: Strijp 2, telefoon: 0174-515872, klazienvdijk@gmail.com 

 

 

 

Goed bewaren 

Deze uitgave is het hele seizoen geldig. 

Het jaarprogramma en de activiteiten staan erin, dus bewaar het goed! 

Wel ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief per email. 

Heb je geen emailadres? Dan wordt de nieuwsbrief thuis bezorgd. 

 

 

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar. 

Eventuele opzeggingen dienen vóór 1 november 2021 te worden doorgegeven 

aan Tonny Ridder, tel. 0174-512820. 

 

 

Contributie 

De contributie over het kalenderjaar 2022 is € 45,00.  

Wij verzoeken u dit bedrag  

ná 1 januari, maar vóór 1 april 2022,  

over te maken op bankrekeningnummer:  

NL94RABO 0336227523  

t.n.v. Passage CMVB De Lier. 

 

 

 

 

Een kopje koffie of thee op 

de ledenavonden kost € 1,80. 

  

mailto:klazienvdijk@gmail.com


 

Voorwoord 

  

We staan aan het begin van een nieuw seizoen van Passage en hopen een goede 

start te maken en deze keer het programma volledig af te kunnen maken.  

Ik hoop dat u allen over voldoende moed en energie beschikt ondanks de matige 

zomer, om weer deel te nemen aan alles, wat we als Passage ondernemen. 

Een paar sprekers van vorig seizoen die we nog tegoed hadden, komen nu alsnog 

aan de beurt.  

We hopen op een goede tijd en op mooie ontmoetingen met elkaar.  

We gaan met volle moed beginnen, wel met in achtneming van de 

coronamaatregelen, die er nog zijn.  

 

We beginnen zoals gewoonlijk met de startdag op 7 september.  

Verderop kunt u daar meer over lezen.  

We hopen u op de startdag in goede gezondheid te ontmoeten.  

De eerste Passage avond op 16 september is Ria Visser onze gast. 

  

Ria Visser is voormalig langebaan schaatster,  

journalist en schrijfster.  

Daarnaast houdt ze presentaties, waarin 

bewustwording en vitaliteit centraal staan.  

 

Het belooft een interessante avond te worden. 

 

Graag tot ziens op 16 september in 't Centrum om 19.45 uur. 

 

Groet, Nel van den Berg 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze levensreis 
 

Onze levensreis begon als kind 

Toen we nog geheel afhankelijk waren 

En niets in deze wereld hadden ervaren 

We werden gekoesterd en bemind. 

 

Na verloop van jaren werden we zelfstandig 

We moesten onze levensweg zelf bepalen 

Dat ging dan vaak over bergen en door dalen 

En we vervolgden onze reis eigenhandig. 

 

De tijd droeg ons naar de ouderdom 

Die gepaard ging met vallen en opstaan 

Met vreugde, verdriet en soms een traan 

De reis gaat door en keert nooit weerom. 

 

Het einddoel van onze reis is naar God 

Hij blijft onze Gids op ons levenspad 

Ook wanneer het soms eens tegenzat 

Was Hij steeds betrokken met ons lot. 

 

 

Fedde Nicolai 

  



PROGRAMMA voor het seizoen 2021 - 2022 

 

Ledenavonden in ’t Centrum op de 3e donderdag van de maand, om 19:45 uur. 

 

  7  september Startdag  

   Bezoek aan het museum van Piet Mostert in ’s-Gravenzande en  

   een lunch bij de Intratuin. Vertrek om half 10 bij ’t Centrum. 

 

17 september Mevr. Ria Visser: Formule Female. Na een terugblik op haar 

Schaatscarrière ontwikkelde Ria de Formule Female, die je 

inzicht geeft in de werking van je gedachten. 

 

21 oktober  Joke Verweerd  

met verhalen over de levensfase tussen 60-80 jaar.  

 

   3 november Dagje uit naar Vander Klooster Mode in Boskoop. 

   Vertrek om 09:30 uur vanaf ’t Centrum. 

 

18 november Dhr. Arjo Buijs: Zorgboerderij Buitengewoon Delfgauw.  

 

  7 december Kerststuk maken 

 

16 december Kerstviering: Verzorgd door eigen leden, met broodmaaltijd.  

 

5 januari Nieuwjaarsmorgen:  

Jan Prins komt e.e.a. vertellen over de stichting Jarikin. 

 

20 januari  Dhr. Breederveld: Visserij en wat er bij komt kijken. 

 

17 februari  75-jarig Jubileum Passage Afdeling De Lier  

met medewerking van Margreet Ridder. 

 

17 maart Mevr. Lyda Huysman: De organisatie ‘De Regenboogboom’ 

geeft kinderen, die om welke reden dan ook de controle over hun 

eigen leven zijn verloren, op een persoonlijke en kleurrijke 

manier aandacht met de Droomdekentjes. 

 

21 april Cabaret Pauze: Een show vol sketches over het onderwijs. 

 

In maart of april hopen we een dagje uit te gaan en in mei staat onze jaarlijkse 

fietstocht weer op de agenda.   



Startdag 

We kunnen als alle berichten goed blijven weer van start gaan met het nieuwe 

seizoen van Passage. Net als vorig jaar willen we dat doen met een leuke 

fietstocht. 

Op dinsdag 7 september vertrekken we om half tien vanaf ‘t Centrum. 

We fietsen dan naar ‘s-Gravenzande waar we hartelijk ontvangen worden door de 

heer Piet Mostert.  

Hij heeft een leuk museum met allerlei spullen, die 

hij heeft verzameld uit grootmoeders- en onze tijd. 

Hij kan er heel boeiend over vertellen en voor ons 

vast veel herinneringen ophalen. 

 

Daarna gaan we lunchen bij de Intratuin, waar een heerlijk 12 uurtje voor ons 

klaar staat. Bij alle lekkere dingen kun je ook kiezen voor een vlees- of  

vega kroket, dat moet je dan even doorgeven.  

Na de lunch is er nog genoeg te zien, zoals planten, etc. waarna we rustig naar 

huis fietsen.  

Als u niet kunt fietsen of bij slecht weer worden er auto’s geregeld.  

De kosten zijn 10 euro per persoon. Deelname is op eigen risico. 

 

Meer informatie en opgeven voor 1 september bij Henny Stolk,  

tel. 0174-510544 of 06-11070374. 

 

Oproep 

Velen van u hebben wel eens met een fietstocht van Passage meegedaan. Al jaren 

is dat een terugkerend evenement, met veel plezier verzorgd door Martha Boers 

en mijzelf. Nu heeft Martha te kennen gegeven dat zij er mee wil stoppen, dat 

vind ik erg jammer maar begrijpelijk.  

Nu is mijn vraag wie wil met mij of met een vriendin de 

volgende fietstochten organiseren of heb je leuke ideeën 

voor bezoekjes, dat zou heel fijn zijn.  

Ik wacht met spanning op reacties. 

Henny Stolk  



Vander Kloostermode 

Op 3 november gaan we weer met de bus naar Van der Kloostermode in 

Boskoop. We hebben vorig jaar maart genoten van de lente- en zomermode en nu 

zal het de najaars- en wintermode zijn. 

We vertrekken om 9.30 uur vanaf ‘t Centrum en zijn rond 16.30 uur weer terug. 

Er mogen hoogstwaarschijnlijk 55 personen in de bus. De kosten zullen tussen de 

15 en 18 euro liggen, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Zet de datum alvast in uw agenda. Later kunt u zich opgeven en hoort u wat de 

kosten precies zijn. 

Hartelijke groet, Lydia en Frieda. 

 

Iets te delen? 

Het is fijn om elkaars vreugde en verdriet te delen. Wilt u een bepaalde 

gebeurtenis laten weten, zoals jubilea, vieringen, ziekte of droevige 

gebeurtenissen? De contactpersoon is Henny Stolk. 

De bezoekdames zijn:  

Wijk 1: Henny Stolk 

Wijk 2: Ineke Eikelenboom  

Wijk 3: Tiny Valstar 

Wijk 4: Ina Dekker  

Wijk 5: Maartje van der Meer. 

 

Vanaf 78 jaar kunt u rekenen op een verjaardags-bezoekje. 

 

 

Kaarten maken en versturen 

Kaarten worden verstuurd aan leden als er sprake is van ziekte,  

een verjaardag of andere vieringen. De organisatie voor het maken 

van deze kaarten is in handen van Ank Stolze. 

Het zou heel fijn zijn als er mensen zijn,  

die thuis kaarten willen maken!  

Zij kunnen dan contact opnemen met Ank Stolze,  

tel. 0174-514503. 

De verjaardagskaarten worden bezorgd door Ina Buitelaar,  

contactpersoon, tel. 0174-514329 en Martha Boers. 
 

  



AKTIVITEITEN  

 

 

Wandelen 

Na een lange zomer toe aan wat meer beweging? 

Aansluiten bij het gezellige wandelteam  

is een aanrader. We wandelen 2,5 uur en  

drinken onderweg ergens koffie.  

We passen het wandeltempo aan als dat nodig is,  

dus schroom niet om te komen!  

Het gaat niet om de snelheid, maar om de gezelligheid. 

 

Vind u het leuk om mee te wandelen? Meld je aan bij Suus van der Schee,  

tel. 0174-514342. Zij heeft alle informatie over vertrekplaats en vertrektijd. 

 

 

Boekenclub 

Wij hebben bij Passage een boekenclub. Ons groepje bestaat uit 10 dames en we 

komen 5 keer per jaar bij elkaar. Via Passage kopen wij een map met zorgvuldig 

uitgezochte boeken, begeleid met informatie over de schrijver/ster en het boek. 

Wij bestellen de boeken bij de bibliotheek en lezen die binnen 5 weken.  

Daarna komen we bij elkaar om het boek te bespreken.  

 

 

Het zijn zinvolle bijeenkomsten en iedereen heeft wel iets uit het 

boek, dat aanspreekt. Heb je interesse om aan te sluiten? 

Voor meer informatie: Henny Stolk.  

 

 

 

Jeu de boules 

Op dinsdag 12 oktober gaan we met elkaar weer ‘jeu de boulen’. Voor degenen, 

die het niet eerder hebben gedaan, kom gerust eens kijken!  

 

Tot dan op de Kanaalweg, van 9.15 tot 11.30 uur.  

De kosten zijn € 3,00 p.p. 

 

De data in 2021 zijn: 12 oktober, 9 november en 14 december 

In 2022:   11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april  

 

 



 

 

Rabo ClubSupport 

 

Ook in dit najaar wordt de  

Rabo ClubSupport gehouden. 

 

De leden van Rabobank Westland  

kunnen dan weer stemmen.  

Het extraatje kunnen we goed gebruiken.  

 

De datum hiervan is op dit moment nog niet bekend. 

 

We zouden het heel fijn vinden als u stemt op:   

Passage DE LIER.  

 

Alvast bedankt,  

Klazien en Magda 

  

 
 
 
 
Wet op de Privacy 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  

(AVG)-wet van toepassing. 

  

Ook Passage De Lier heeft daarmee te maken.  

Het bestuur maakt gebruik van een lijst, thuis bijgehouden door de administratie, 

waarop uitsluitend naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres,  

(mobiele)telefoonnummer en geboortedatum staan vermeld. Deze gegevens zijn 

noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de vereniging.  

 

Heeft u bezwaar tegen gebruik van deze gegevens bij jubilea e.d. dan moet u dat 

doorgeven aan Tonny Ridder. Dat geldt ook voor het intern publiceren van 

foto’s, waar u op staat, die tijdens de verenigingsactiviteiten zijn genomen. 

Zonder bericht gaat het bestuur ervan uit dat u geen bezwaar heeft. 

  



 

 

 

 

 

Samenstelling van het bestuur 

 

Nel van den Berg – van der Kaaij    510312 

Schefferweg 1, 2678 LB  De Lier 

berg1940@caiway.nl      06-22287811 

voorzitter 

 

Henny Stolk – Keijzer      510544 

K. Doormanlaan 47, 2678 EZ  De Lier 

hstolk47@caiway.nl      06-11070374 

2e voorzitter 

 

Tonny Ridder – Bos       512820 

K. Doormanlaan 1, 2678 EX  De Lier 

tgridderbos@gmail.com     06-30761447 

secretaresse/notuliste 

 

Klazien van Dijk – Leerdam     515872 

Strijp 2, 2678 DX  De Lier 

klazienvdijk@gmail.com     06-28410081 

penningmeester/nieuwsbrief 

 

Magda Boekestijn – Vermeer     516558 

Burgerweg 27, 2678 NV  De Lier 

magda@boekestijn.tv      06-13650126 

2e penningmeester/sprekers 

 

Frieda Veerhoek – Boerefijn     513950 

Voomberghplantsoen 7, 2676 VA  Maasdijk 

jac.veerhoek@planet.nl     06-27481310 

reisorganisatie 

 

Lydia Lijster – Wilmer      513767 

Van Haemstedestraat 2, 2678 TX  De Lier 

lydia@podovita.nl      06-17846472 

reisorganisatie 
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